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GRANSKNINGEN 
Enligt Byggnadsnämndens beslut 2020-10-02, § 68, har förslag till detaljplan varit på 
granskning under tiden 01 oktober – 31 oktober 2020, totalt 11 yttranden har 
inkommit, varav 4 med erinran eller kommentar.  

 

 

INKOMNA YTTRANDEN 
 

Myndigheter, statliga verk med flera 

Länsstyrelsen i Skåne län, inkommet 2020-11-09    med erinran 

Lantmäteriet, inkommet 2020-10-26     med erinran 

Region Skåne, inkommet 2020-10-30     utan erinran 

Trafikverket, inkommet 2020-10-23     med erinran 

 

Ledningsrättshavare med flera 

Weum Gas AB, inkommet 2020-10-02     utan erinran 

Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB, inkommet 2020-10-29 med erinran 

 

Kommunala nämnder 

Vård- och omsorgsnämnden, inkommet 2020-11-09   utan erinran 

med kommentar från Kommunala pensionärsrådet 

Barn- och utbildningsnämnden, inkommet 2020-10-28   utan erinran 

Tekniska nämnden, inkommet, inkommet 2020-10-22   utan erinran 

med kommentar 

 

Kommunala förbund som Bjuvs kommun är medlem i 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst, inkommet 2020-10-06  utan erinran 

Söderåsens miljöförbund, inkommet 2020-10-30   utan erinran 

 

Sakägare, boende med flera 

Inga yttranden har inkommit. 
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MYNDIGHETER, STATLIGA VERK M.FL. 

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN, inkommet 2020-11-09  

Yttrande över granskning av detaljplan för Billesholms stationsområde i 
Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län Dnr 2019–00058 
Redogörelse för ärendet 
Planhandlingarna anger att detaljplanens syfte är att möjliggöra framtida 
fastighetsbildning, ligga till grund för kommunens markförvärv inom området samt 
möjliggöra för en välfungerande kollektivtrafikanläggning. Planförslaget medger 
kvartersmark för järnväg, allmän plats för gata, torg och park. Samt kvartersmark för 
centrumändamål för det gamla stationshuset som också skyddas med q-
bestämmelse. 
 
För området gäller Översiktsplan 2006 för Bjuvs kommun. Enligt översiktsplanen är 
området markerat planlagd mark. Området är inte särskilt nämnt i Länsstyrelsens 
granskningsyttrande. Kommunen tar fram planförslaget med standardförfarande och 
gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i 
den mening som avses i 6 kap. MB. 
Planförslaget har varit på samråd under 2019-12-19—2020-02-13. I samrådsskedet 
yttrade sig Länsstyrelsen angående riksintresse för kommunikation, 
miljökvalitetsnormer för vatten, markföroreningar och risker.  
 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. 
plan- och bygglagen. 
 
Riksintresse kommunikation järnväg 3kap. 8 § MB- Söderåsbanan  
Under rubriken ”Påverkan på riksintresse” uppges att planområdet berörs av 
riksintresse kopplat till järnväg, men det saknas en bedömning om planläggningen 
påverkar riksintresset. Planbeskrivningen behöver därför kompletteras med 
kommunens bedömning av om planläggningen påverkar riksintresset Godsstråket 
genom Skåne, delen Söderåsbanan. Länsstyrelsen vill uppmärksamma att 
eventuella åtgärder för att hantera risk utifrån farligt gods kan komma att påverka 
riksintresset (se vidare nedan).  
 
Risker – väg, farligt gods mm  
Länsstyrelsen konstaterar att centrumändamål med byggrätt ligger cirka 8 meter från 
närmsta spårmitt. Länsstyrelsen saknar beskrivning av centrumändamål och vad 
ändamålet kan möjliggöra i beskrivningen av detaljplanens syfte. Torgändamål ligger 
direkt inpå spårområde.  
Länsstyrelsen konstaterar att granskningshandling inte redogör för när planuppdrag 
gavs dvs. detaljplanen påbörjades. Länsstyrelsen utgår från att planuppdraget 
påbörjades innan de nya planbestämmelserna började gälla varpå Boverkets 
allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan - avsnitt 4.3 med 
gällandeperiod 015-01-02 - 2020-09-30 bör vara de planbestämmelser som 
detaljplanen använder sig av och åsyftar. I dessa allmänna råd delges att C- 
centrumändamål möjliggör hotell och vandrarhem. Även dessa ändamål ska prövas 
lämpliga gentemot de risker som järnväg medför utifrån farligt gods. Denna 
plantekniska fråga berör länsstyrelsens inkallelsegrunder gällande hälsa och 
säkerhet och risker. 
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Utöver ändamålet centrum så vill länsstyrelsen uppmärksamma kommunen på att 
torgändamålet möjliggör bland annat torghandel, kiosker och serveringar som 
uppmuntrar till mer än tillfällig utomhusvistelse. Även detta ändamål ska prövas 
avseende risk.  
Länsstyrelsen utläser av granskningshandling att hänvisning görs till Trafikverkets 
bedömning gällande risker järnväg och farligt gods. Länsstyrelsen saknar dock 
härledning och källa till dessa hänvisningar. Länsstyrelsen saknar en riskbedömning 
av detaljplanen och eventuella åtgärder för att hantera risker utifrån att planförslaget 
möjliggör centrum- och torgändamål i direkt anslutning till spårområde. 
 
Länsstyrelsens rådgivning  
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens rådgivningsuppdrag enligt 5 
kap. plan- och bygglagen. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten  
Kommunen behöver förtydliga hur dagvattenhanteringen ska ske för att säkerställa 
att miljökvalitetsnormerna kan följas. Då det finns föroreningar inom planområdet är 
det lämpligt att kommunens miljönämnd, som är tillsynsmyndighet för dagvatten, 
deltar i planläggningen så att dagvattenhanteringen sker där det är lämpligt samt att 
det tillgodoses att de försiktighetsmått som behövs är förenliga med planen. 
 
Hälsa och säkerhet – Markföroreningar 
Länsstyrelsen utläser av granskningshandling att ytterligare provtagning är gjord och 
bedömningen är att marken är lämplig för sitt ändamål. Länsstyrelsen förutsätter att 
dialog sker mellan med kommunens tillsynsmyndighet inom planprocessens ramar 
avseende bedömning av risker och eventuella riskminimerande åtgärder eller 
angreppssätt för avhjälpandeåtgärder. 
Länsstyrelsens bedömning 
Mot bakgrund av de brister som Länsstyrelsen har påtalat i yttrandet kan 
Länsstyrelsen i det här skedet inte utesluta en prövning enligt 11 kap. PBL. om 
planen antas utan kompletteringar och förtydligande redovisning som visar på 
markens lämplighet i förhållande till föreslagen markanvändning. 
 

Kommentar: 

Riksintressen kommunikation järnväg – Söderåsbanan 
Kommunen har utöver det som angivits på samrådsredogörelsen under 
granskningen även förtydligat sin bedömning kopplat till riksintresset under 
MÖJLIGA KONSEKVENSER – PÅVERKAN PÅ RIKSINTRESSE.   
 
Risker – väg, farligt gods mm  
Kommunen har efter Länsstyrelsens granskningsyttrande kompletterat med en 
riskbedömning i planbeskrivningen och gjort smärre justeringar på plankartan för att 
bemöta alla punkter som Länsstyrelsen hänvisat till. Kompletteringarna har gjorts 
under PLANFÖRSLAG – STÖRNINGAR, HÄLSA OCH SÄKERHET samt MÖJLIGA 
KONSEKVENSER – HÄLSA OCH SÄKERHET – Risker, järnväg och farligt gods 
som är uppdelat i avsnitt från sid. 22 under rubriken Risker, järnväg och farligt gods 
till och med sidan 28 och rubriken Referenslista.  
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Miljökvalitetsnormer för vatten 
Kommunen har under denna detaljplan även samrått med det kommunala förbundet 
Söderåsens miljöförbund samt det kommunala bolaget Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopp. Detta har gjorts i syfte att inhämta deras expertis kring miljö, mark samt 
vattenfrågorna och då endast smärre önskemål om justeringar har önskats från 
NSVA, bedömer och förutsätter kommunen att både förbundet och det kommunala 
bolaget är väl medvetna om att frågorna är viktiga att samråda kring även längre 
fram i projekteringsskedet.  
  

LANTMÄTERIET, inkommet 2020-10-26 
Detaljplan för Billesholms stationsområde  
Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade 2020-09-11) har följande 
noterats:  
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Avsnittet tydliggör planens konsekvenser gällande fastighetsbildning. En mindre kommentar: 
Gällande gångtunneln är det bra om det framgår att planen i detta fall är tänkt att 
genomföras med 3D-fastighetsbildning.  
NYA REKOMMENDATIONER FRÅN BOVERKET  
Boverket har utfärdat nya rekommendationer som börjat gälla 2020-10-01, se SFS 2020:6. 
Enligt dessa ska bland annat inte administrativa gränser användas. 

Kommentar:   

Kommunen har mottagit och noterat yttrandet. Planbeskrivningen har kompletterats 
med ett förtydligande under FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR. 

 

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN, inkommet 2020-10-30 
Region Skånes yttrande över Detaljplan för Billesholms stationsområde, Billesholm, Bjuvs kommun, 
granskning 
Region Skåne har inga synpunkter utifrån sina ansvarsområden. 

I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, Skånetrafiken samt Regionfastigheter 
deltagit. 

 

Kommentar:   

Kommunen har mottagit och noterat att Region Skåne inte har något att erinra 
gällande detaljplanen. 

 

TRAFIKVERKET, inkommet 2020-10-23 

Detaljplan för Billesholms stationsområde, Bjuvs kommun 
Granskning 
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. 
Vår kvarstående synpunkt är hanteringen av tunneln vid stationen och vilken 
planbestämmelse som är bäst lämpad för avsikten. Nuvarande förslag, enligt vår 
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analys, innebär att GC-tunneln kan med planen 3D-fastighetsbildas och styckas av 
från järnvägsfastigheten eller alternativt upplåtas med servitut. Detta då ni har 
kommunalt huvudmannaskap på (GC VÄG), som är utlagt i planen och över gc-
tunneln. Om vi tolkar detta korrekt så kan Kommunen alltså bli ägare av gc-tunneln, 
rent juridiskt, om detaljplanen genomförs vilket vi anser inte är avsikten. Eftersom 
konstruktionen bär upp järnvägen måste vi ha möjlighet att driva på förändringar på 
konstruktionen om det skulle krävas därför är det viktigt att konstruktionen fortsatt 
ägas av Trafikverket. Trafikverkets ska ha full rådighet över tunneln då den bär upp 
järnvägsanläggningen och att lämplig planbestämmelse hittas som reglerar detta 
korrekt.  
 

Kommentar: 

Kommunen har mottagit och noterat yttrandet. Det finns för närvarande i gällande 
planbestämmelser ingen bättre planbestämmelse än den som valts för gång- och 
cykeltunneln. Bestämmelsen reglerar enbart den fria passagen, till en höjd mellan 
befintlig markhöjd och takkonstruktion. Detta för att förtydliga syftet med åtkomlighet 
till den fria passagen. Resterande tunnelkonstruktion regleras inte av denna 
bestämmelse då denna är en 3D bestämmelse, därav parentesen. Syftet från 
kommunens sida är inte att äga tunnelkonstruktionen. Detta är även något som har 
förtydligats i planbeskrivningen och även på plankartan genom förtydligande av att 
planbestämmelsen endast ämnar reglera den fria passagen i gång-och cykeltunneln. 

 

 

SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND, inkommet 2020-10-30 

Granskning detaljplan för Billesholms stationsområde,  
Billesholms Gård 1 :5 med flera, Bjuvs kommun  
Yttrande  
Söderåsens miljöförbund lämnar följande granskningsyttrande över redovisat 
planförslag:  

I samrådsskedet framförde miljöförbundet synpunkter rörande redovisning av hur 
hanteringen av dagvatten från området är tänkt att ske. Rörande vilken eventuell 
påverkan ökad trafik i området runt stationen genom de resandeströmmar som 
persontågstrafiken genererar, genom placering av busshållplats och bilparkeringar 
på östra sidan medför på bostäderna öster om järnvägsgatan. Miljöförbundet ansåg 
att det saknades en redovisning av vilket underlag denna bedömning att 
miljökvalitetsnormerna inte påverkas baserades på. Vi framförde även synpunkter 
rörande resultatet av den miljöteknisk markundersökning som redovisades 
sommaren 2020.  

Planbeskrivningen har kompletterats i de delar som miljöförbundet framförde 
synpunkter på. Miljöförbundet finner därmed tidigare framförda synpunkter tillräckligt 
belysta och har inga ytterligare synpunkter på föreliggande förslag. 
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Kommentar: 

Kommunen har mottagit yttrandet och noterat att Söderåsens miljöförbund inte har 
något att erinra gällande detaljplanen. 

 

LEDNINGSRÄTTSHAVARE M.FL 

WEUM GAS AB, inkommet 2020-10-02 
Granskningsyttrande över detaljplan för Billesholms stationsområde i 
Billesholm, Bjuvs kommun  
Weum Gas AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende. Weum 
Gas har inget att erinra då våra synpunkter beaktats i samrådsskedet.  
Det är viktigt att samråd sker med Weum Gas områdeshandläggare redan i tidigt 
projekteringsskede, speciellt om arbete sker i närheten av gasledningen eller 
gasledningen ska flyttas.  
För ledningsvisning hänvisar vi till www.ledningskollen.se, som redovisar med 
kartunderlag. 

 

Kommentar:   

Kommunen har mottagit yttrandet och noterat att Weum Gas AB inte har något att 
erinra gällande detaljplanen. 

 

 NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB, inkommet 2020-10-29 

 
Synpunkter på granskningshandlingar i detaljplan för Billesholms station i 
Billesholm, Bjuvs kommun 
  
Pumpstationen som omnämns på s.12 syftar till att avleda dagvatten från tunneln som går 
under spåren. NSVA ansvarar idag för drift och underhåll av denna pumpstation, enligt avtal 
mellan kommunen och Trafikverket från 2014, och kommer fortsatt att göra det.  
- Föreslår att meningen på s.17 ”Därmed krävs det att, under förutsättning att dagvattnet inte är 
så förorenat att det utgör en risk för mark och grundvattenkvaliteten, genom infiltration minska 
mängden dagvatten som behöver avledas och flödestoppar utjämnas” justeras till: ”Därmed 
krävs att lämpliga åtgärder vidtas för att minska belastningen på dagvattennätet samt 
möjliggöra utjämning av flödestoppar”. Eftersom möjligheten och lämpligheten att infiltrera 
dagvatten inte är helt utredd kan det vara bra att lämna frågan om hanteringen av dagvatten 
öppen.  
 

Kommentar:  

Kommunen har mottagit och noterat yttrandet. Planbeskrivningen har justerats under 
PLANFÖRSLAG – TEKNISK FÖRSÖRJNING – Vatten, avlopp och dagvatten vad 
gäller pumpstationen samt under PLANFÖRUTSÄTTNINGAR – TEKNISK 
FÖRSÖRJNING – Vatten, avlopp och dagvatten vad gäller förtydligandet av 
dagvattnet.  
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KOMMUNALA NÄMNDER 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN, inkommet 2020-11-09 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut  
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att inte ha något att erinra mot förslaget 
Detaljplan för Billesholms stationsområde. 
Kommentar: 

Byggnadsförvaltningen har mottagit och noterat att Vård- och omsorgsnämnden inte 
har något att erinra gällande detaljplanen. 

Byggnadsförvaltningen har även mottagit KPR:s yttrande kring gång-och 
cykeltunneln kopplat till trygghet och säkerhet samt parkområdet och planteringarna 
kopplat till det visuella och att det blir lättskött. Ovanstående samt att 
parkeringsplatser utrustas med laddstolpar.  

Ovanstående synpunkter är väldigt goda synpunkter men dessa inte regleras av 
denna detaljplan utan Byggnadsförvaltningen hänvisar frågan om trygghet och 
säkerhet kring gång- och cykeltunneln till dialogprojektet Billesholm Tag Plats.  

När det gäller parkområde med planteringar hänvisar Byggnadsförvaltningen till 
Tekniska förvaltningen och Gata parkavdelningen som sköter driften av allmänna 
platser. Likaså hänvisar Byggnadsförvaltningen till Tekniska som har mandaten att 
sätta upp laddstolpar.     

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, inkommet 2020-10-28 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
att skicka tillbaka ärendet till byggnadsnämnden utan någon erinran. 
Kommentar: 

Byggnadsförvaltningen har mottagit och noterat att Barn-och utbildningsnämnden 
inte har något att erinra gällande detaljplanen. 

 

 

TEKNISKA NÄMNDEN, inkommet 2020-10-22 
Förvaltningens förslag till beslut  
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att översända till 
Byggnadsförvaltningen i Bjuvs kommun att tekniska nämnden har inget att erinra 
mot detaljplan för Billesholms stationsområde, i Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne 
län.  

Yrkande från Alf Nilsson  

Gatunät Västra delen vid eken  
Att man beaktar att efter eken dra ut vägrenen så att kurvan efter eken ner mot viadukten 
inte blir så smal, (sidan 7) 
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Att man tittar på om man kan göra en bilparkering vid Magasinsgatan där dom gamla 
omlastningsbyggnaderna har legat.  
Att man tittar över belysning på hela området med tyngdpunkt vid cykel och bilparkeringar så 
att inga mörka ställen blir tillhåll.  
Räcker parkering för bilar? 

 

Kommentar: 

Byggnadsförvaltningen har mottagit yttrandet och noterat att tekniska nämnden inte har 
något att erinra gällande detaljplanen. När det gäller vägutformningen i detalj är det tekniska 
förvaltningen och gata-park avdelningen som kommer att ansvara för detaljutformningen. Att 
se över parkeringsbehovet utmed Magasingatan anser Byggnadsförvaltningen vara en god 
idé men den har tyvärr inte ingått i denna detaljplans syfte. Byggnadsförvaltningen tycker att 
Alf Nilssons synpunkter är goda och vill påtala att det finns ett dialogprojekt för utvecklingen 
av stationsområdet vid namn Billesholm Tag Plats som har fokus på trygghet och säkerhet i 
området. Enligt den trafikutredning som har gjorts för området och baserat på framtida 
resandemönster så anses att de utpekade parkeringsplatserna i utformningsförslaget 
kommer att räcka. Detta eftersom resenärerna och pendlarna kommer vara en kombination 
av bilister, cyklister och kollektivtrafikanter. 

 

KOMMUNALA FÖRBUND SOM BJUVS KOMMUN ÄR MEDLEM I 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE NORDVÄST, inkommet 2020-10-06 
Yttrande angående detaljplan för Billesholms station, Bjuvs kommun 

Remissens dnr:2019–00058 

Räddningstjänsten har inga synpunkter på planförslaget. 

Kommentar: 

Kommunen har mottagit och noterat att Räddningstjänsten Skåne Nordväst inte har 
något att erinra gällande detaljplanen. 
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SAMMANFATTNING 
 

Planförslaget har efter samrådet omarbetats och följande förändringar har gjorts: 

 

PLANKARTA 

Sedan granskningen har bestämmelsen TORG utvecklats och förtydligats till TORG1 
för att undvika stadigvarande vistelse. Även bestämmelsen GÅNG1 har förtydligats 
för gångramperna. Användningsbestämmelsen C har förtydligats till C1. 

Användningsbestämmelsen C1 har förtydligats för att inte medge hotell, och 
vandrarhem som inbjuder till stadigvarande vistelse. Även egenskapsbestämmelsen 
p1 styr entréerna och eventuella rörelsestråk bort från stationshusets västra del och 
delen närmst spåren. 
PLANBESKRIVNING 
Följande kompletteringar har gjorts i planbeskrivningen: 

PLANFÖRSLAG – FÖRÄNDRINGAR FRÅN GRANSKNING TILL ANTAGANDE 

PLANFÖRSLAG – BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ – Stationshuset 

PLANFÖRSLAG – GATOR OCH TRAFIK – Gator, gang och torg 

PLANFÖRSLAG – STÖRNINGAR, HÄLSA OCH SÄKERHET – Risker, järnväg och 
farligt gods, Vatten, avlopp och dagvatten  

MÖJLIGA KOSNEKVENSER – HÄLSA OCH SÄKERHET – Risker järnväg och 
farligt gods, försiktighetsprincipen och transportskydd, Individrisk och samhällsrisk, 
RIKTSAM och Billesholms station, identifiering av riskerna, Olycksrisken och 
sannolikheten för urspårning, Hastigheter och avstånd till spår, Skyddsavstånd 
bebyggelsefria zoner och stadigvarande vistelse, Riskreducerande åtgärder, 
Billesholms station och Trafikverket, Kommunens bedömning samt PÅVERKAN PÅ 
RIKSINTRESSE – GODSSTRÅKET GENOM SKÅNE – Söderåsbanan 

 

SAMLAD BEDÖMNING 

Plan- och byggavdelningen föreslår att förslaget till detaljplan för Billesholms 
stationsområde, i Billesholm, Bjuvs kommun, Skåne län bör föras till antagande. 

 

 

Byggnadsförvaltningen 

Bjuvs kommun 

 

Besnik Nikqi 

Planarkitekt



 

 

 

 

 


